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Tweewekelijks informatieblad voor
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Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag 
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uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 23      25 november 2015

Langs oude wegen en pelgrimsteden naar Santiago de Compostela

Afgelopen zomer liep Jan Stoffelen de beroemde 
voettocht naar het Spaanse Santiago de Compos-
tela. Een reis van in totaal 2920 kilometer. Dankzij 
een goede voorbereiding deed hij er "maar" 90 da-
gen over.
Zo'n 10 jaar geleden kwam Jan voor het eerst in 
aanraking met deze voettocht, via een lezing van 
het Nederlands Genootschap van St.-Jacob. 
Dit genootschap houdt zich bezig met de pelgrims-
tocht naar de plaats waar de beenderen van de 
heilige Jacobus liggen begraven in Santiago de 
Compostela. Hij besloot om na zijn pensionering 
deze tocht zelf af te leggen, en 2 jaar geleden start-
te hij met de voorbereidingen. Hij zocht onder andere 
contact met enkele mensen uit Vierlingsbeek, zoals 
Leo Pingen, Noud van Bree en Jan van Riswick, 
om praktische tips en ervaringen te horen. Ook las 
hij veel boeken over de pelgrimstocht en volgde 
een cursus Spaans. 

Jan besloot om zijn tocht te beginnen in 
Vierlingsbeek, en maakte een schema van etappes, 
waarbij hij overnachtte op campings en jeugdher-
bergen. Volgens zijn planning zou hij er 3 maanden 
over doen. Om al zijn baggage te kunnen meene-
men, gebruikte hij een handkar in plaats van een 
rugzak. Tijdens zijn voorbereidingen kwam hij 
meerdere routes tegen in de literatuur, en hij be-
sloot om de route te kiezen die meestal door fiet-
sers wordt gekozen. Deze route heeft niet alleen 
de beste ondergrond om te wandelen, maar ook 
het meest geschikt voor de wielen van zijn hand-
karretje.
Op 26 juli, enkele dagen na het volbrengen van de 
Nijmeegse Vierdaagse, vertrok Jan vanuit zijn huis 
naar de eerste etappeplaats in Velden. 's Avonds 
nam hij op de camping in die plaats ook afscheid 
van familie en vrienden. Hij had om praktische re-
denen ervoor gekozen om dit niet in Vierlingsbeek 
te doen. 
De eerste dagen was het erg rustig op zijn route 
naar het zuiden. Naarmate de reis vorderde kwam 
hij meer lopers tegen die dezelfde route volgden, en
waarmee hij samen kon lopen. Het wandelen ging 
goed; Jan had een goede voorbereiding gehad 
door elke dag 40 kilometer tijdens de Vierdaagse 
te lopen. "Als je maar genoeg nachtrust hebt, dan 
word je van het lopen ook niet moe" is zijn uit-
spraak. Ook het weer hielp een handje mee: van de 
90 dagen dat hij onderweg was, heeft hij slechts 8 
dagen regen gehad. Tijdens de hele tocht is Jan 
wel enkele kilo's afgevallen. Je verbruikt namelijk 
meer energie dan dat je binnen krijgt.                      
Jan versleet maar één paar schoenen tijdens de 
hele tocht. Het scheelt als je goed materiaal hebt 
en dat je op de juiste manier loopt. Dit voorkomt 
blessures. Ook liep hij deze voettocht buiten de 
heetste periode van het jaar.
Net zoals bij de Nijmeegse Vierdaagse moet er 
gestempeld worden. De stempels die Jan nodig 
heeft om in aanmerking te komen voor zijn oor-
konde aan het einde van de tocht, haalde hij in de 
plaatsen (camino) die hij passeerde. Dit leverde 
Vervolg op pagina 2...
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Van de redactie:
●	 (Bijzondere) herinneringen en tegelijkertijd zo 

onwerkelijk. Hadden we dat onze (overleden 
(groot-))ouders jaren terug verteld dat dit zou 

 gaan gebeuren dan zouden ze ons niet 
 hebben geloofd! Niets is voor eeuwig.......
●	 Tijdens het Kaf van het koren Sing &Swing  
 Festival 2015 in Groesbeek wist ons Van  
 Heure Zinge Smartlappenkoor de zaal 
 muisstil te krijgen met hun zang, uitstraling  
 en enthousiasme. Er namen 12 koren aan  
 deel en Van Heure Zinge was de winnaar!!  
 Kei, kei, kei proficiat!!
●	 Er is nog meer muzikaal talent in Bék. Nieuw  
 talent ook...:Ut   moiste kumt nog! 
 De nieuwe joekskapel. Kei, kei, kei veul 
 plezier samen!
●	 We hebben ook een nieuwe carnavalsprins.  
 Uut Grunninge: Tonnie Ebben en zijn prinses
  Maike. Samen met adjudant Vincent 
 Vervoort zijn ze er klaar voor, dat belooft  
 weer een kei ,kei, kei goeie en gezellige 
 carnaval te worden.
●	 Elk jaar weer een heus kinderfeest: kei, kei,  
 kei fijne Sinterklaas toegewenst!
 De volgende Globaal wordt alweer onze  
 Kerstuitgave en is tevens de laatste 
 Globaal van 2015!
 Houdt U er rekening mee dat de kopij  
 voor deze Kerstuitgave de periode tot en  
 met 10 januari 2016 overbrugt!

enkele uitgebreide stempelkaarten op, die precies 
laten zien welke route er werd gevolgd. De plaat-
sen op de route zijn vaak historische plaatsen, 
verrijkt met mooie kerken en andere bijzondere 
gebouwen doordat de pelgrims er kwamen. Tijd om 
deze oude steden goed te kunnen bekijken was er 
echter niet. Het laatste deel van de tocht, vanaf de 
Spaans-Franse grens, is het drukste gedeelte van 
de reis. Vele mensen uit alle delen van de wereld 
kom je er tegen. Vooral onder jongeren is het een 
soort hype om (het laatste deel van) deze pelgrims-
tocht te lopen. Om de oorkonde te krijgen is het 
voldoende om de laatste 200 kilometer te volbren-
gen.
Jan had een bepaald dagritme. Na het opstaan 
had hij ongeveer een uurtje nodig om zich op te 

frissen, te ontbijten en alles op te ruimen. Daarna 
liep hij tot ongeveer 4 of 5 uur in de middag. Bij 
aankomst op de camping van de volgende etappe-
plaats, zette hij de tent op, kocht wat te eten en 
maakte dit klaar op het meegebrachte kookstelletje. 
Ook was dit de tijd om enkele kleren te wassen en 
zich voor te bereiden op de route van de volgende 
dag. Vooral in het Spaanse gedeelte van de tocht 
overnachtte hij in jeugdherbergen, en kwam daar 
meer en meer pelgrims in contact.
Tijdens de tocht verloor Jan ergens in Frankrijk 
helaas zijn fototoestel. Nadat hij het verlies had op-
gemerkt, heeft hij nog een fiets gehuurd en de route 
een flink stuk teruggefietst. Maar helaas, zonder 
resultaat. Er stond al een behoorlijk aantal foto's 
op, en Jan ging ervan uit dat hij het toestel niet 
meer terug zou zien. Zijn verbazing was echter 
groot toen hij een telefoontje kreeg van de eerlijke 
vinder. Deze fransman vond zijn naam en verdere 
gegevens op een kaartje in de tas van het fototoe-
stel. Omdat Jan geen tijd had om het fototoestel 
op te halen, werd besloten om het naar Nederland 
op te sturen. Alle reeds genomen foto's waren zo 
gelukkig gered.
Regelmatig kwamen er familieleden en vrienden 
van Jan hem onderweg opzoeken. Iedereen die 
geïnteresseerd was kon hem ook volgen via 
Facebook en de app, en hij kreeg regelmatig leuke 
reacties op zijn posts. Het thuisfront zorgde ervoor 
dat zijn woning en tuin keurig werd bijgehouden 
gedurende deze 3 maanden. Daarover hoefde Jan 
zich onderweg geen zorgen te maken.

Nadat Santiago de Compostela was bereikt, be-
sloot Jan om met het vliegtuig naar huis te gaan. 
Maar zijn voeten waren nog niet uitgelopen! Na 
aankomst op vliegveld Weeze besloot hij om het 
stukje naar Vierlingsbeek (15 km) ook te lopen. Dit 
was een mooie afsluiting van een onvergetelijke 
reis.
In de toekomst wil Jan nog wel een keer een lange 
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wandeltocht maken, maar zeker niet langer dan 
een maandje. Misschien wordt het een wandel-
tocht ergens in Engeland. In ieder geval wil hij 
volgend jaar de 100e Vierdaagse van Nijmegen 
uitlopen.

Iedereen die alles wil weten over deze tocht 
naar Santiago de Compostela, kan daarvoor 
terecht op 9 december in de Joffershof.                         
Vanaf 20.00 uur houdt Jan er een fotopresen-
tatie. De toegang is gratis.

AGENDA:
2015:
Wekelijks  Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in ‘t Joffershof: Koffie uurtje 
vanaf 10:00 uur voor geïnteresseerden.
27 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; 
  aanvang: 13.30 uur
28 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
9 dec Fotopresentatie Pelgrimstocht naar   
  Santiago de Compostela door Jan 
  Stoffelen. Aanvang 20.00 uur. 
  Toegang is gratis
11 dec Gryphus: Cabaret: Max van den Burg;  
  Amok; zaal open: 20.30 uur
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot   
  16.00 uur bij Concordia
14 dec Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te  
  Groeningen
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering
19 dec Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen
19 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
26 dec Gryphus: Wandelclub: 
  KERSTWANDELING
27 dec Gryphus: Talkshow: UUT UT KÕPKE   
  VAN JEU; zaal open: 19.30 uur

2016:
2 jan RKVV-Volharding: nieuwjaarsreceptie  
  van 16.00 uur tot ca 21.00 uur met
  medewerking van het orkest “Met Mate”.
5 jan Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof

8 jan Gryphus: quiz: Witte Gei’t?
9 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
16 jan Gryphus: Darts: The Gryphus Open
16 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
2 febr Dorpsraad Vierlingsbeek:                    
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
5 febr Concordia: Hitteavond 2016; thema:   
  MIDDELEEUWS HITTEFEEST; Zaal 
  open 21.00 uur; Vrij entree; 
  Voor info: helgo@ziggo.nl
7 febr Gryphus: carnaval: Kèèsteenebal
7 febr Herberg Thijsen: Vrêmde Vogelfestival
7t/m9 febr CARNAVAL
12 febr Gryphus: Cabaret: Thomas Smith;             
  Aanwezig (try-out); zaal open: 20.30 uur
27 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?                        
  Valentinus 632426 draaien!
27 febr Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; 
  aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
1 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
13 mrt NK Maasheggenvlechten te Vierlingsbeek
18 mrt Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf >
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 - 6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
8 apr Gryphus: Cabaret: Thijs van de Meeberg; 
  Er Mag Gedanst Worden (try-out) zaal  
  open: 20.30 uur
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke
30 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
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7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen
  ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen.
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse 
  Bruggeloop
24 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien! 

Beste Dorpsgenoten uit Beek en 
Gruuningen,

Misschien heb je me in de afgelopen weken ge-
zien en gedacht wat is dat voor een Vremde Vogel 
daar op die knalgroene Mountainbike? Is dat niet 
dezelfde persoon die zelfs de auto pakt om bij de 
Plus boodschappen te doen?

Ja beste mensen, that’s me.

Ik ben namelijk bezig met een Challenge!

Een Challenge op meerdere fronten.

Ik ga op 3 april namelijk naar Vietnam waar ik in 
4 dagen 350 km op een mountainbike door de 
heuvels van noord-Vietnam ga fietsen voor betere 
kansen voor meisjes in Vietnam.
Het is voor mij een hele Challenge en ligt buiten 
mijn comfortzone om fondsen te gaan werven. 
Aan de fietstocht zit namelijk ook een sponsoractie 
vast en met het sponsorgeld adopteer je dan een 
meisje daar, zodat zij thuis in haar veilige vertrouw-
de omgeving kan blijven wonen en niet uit geldge-
brek door haar ouders uit huis geplaatst hoeft te 

worden. Tevens zorg je er dan ook voor dat alle 
meisjes die in dat dorp bij haar wonen ook goed 
onderwijs krijgen.Want helaas is het zo dat als je 
als meisje in Vietnam geboren word je veel minder 
kansen krijgt en hebt dan je broertje of buurjongen.

Maar de grootste Challenge is mijn persoonlijke 
Challenge want er moet nog heel wat gebeuren 
voordat ik moeiteloos door het warme klimaat 
over heuvels en langs de idyllische rijstvelden van 
Vietnam kan zoeven. Maar ik ga ervoor en ik ge-
loof erin dat het goed komt. 

Mijn persoonlijke Challenge ga ik natuurlijk alleen 
aan, maar met de andere Challenge kan ik jullie 
hulp goed gebruiken. Mijn vraag aan jullie is dan 
ook, wie heeft er een goed idee voor mij om fond-
sen te werven ? Ik zie heel graag jou/jullie reactie 
tegemoet via smittys@hetnet.nl

Alvast bedankt

En oh ja als ik binnenkort weer voorbij fiets zal ik 
proberen te zwaaien

Groetjes,
Ellen Smits

29 sept Groenings koor: bloemenactie
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
26 nov Oud ijzer te laden? Valentinus 632426 
draaien!
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraads-
vergadering aanvang 20.00 uur in Joffershof
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus 
  weer bellen.

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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Herfst

De blaadjes vallen. Het sneeuwt blaadjes. 
Er is geen wind en toch zie ik dat ze niet recht 
naar beneden dwarrelen. Het is een mooi gezicht. 
In alle rust zit ik te kijken naar wat de natuur mij 
biedt en dat is nogal wat. Groen gras, bomen die 
verkleuren, bloemen raken uitgebloeid, noten en 
eikels liggen voor het oprapen. Een zwarte kat 
loert op iets in de wei. Ik hoop dat waar hij naar 
loert op tijd kan ontsnappen. 
De koe flatert er vrolijk op los, ik kan het bijna ho-
ren. Haar kalf doet een poging om te drinken maar 
moeder koe loopt weg. Jammer dan, het beestje 
probeert te grazen en het lukt hem ook nog. 
Die moeder is dat gelurk misschien wel beu en wil 
hem zo laten weten dat hij naar zijn eigen voedsel 
moet zoeken. Ook kleine kalfjes worden groot.
De zin om naar buiten te gaan wordt steeds groter 
en ik trek mijn jas aan. De zon geeft nog veel 
warmte en mijn wandeling gaat richting het bos. 
Overdag zal er geen ree te zien zijn maar toch loop 
ik naar waar ze zich meestal ophouden. 
Het ruikt naar de herfst, een beetje vochtig. Op 
de grond ligt een bladertapijt, goed voor allerlei 
beestjes die we liever niet in huis hebben, maar 
hier in alle vrijheid hun eigen baas kunnen zijn. 
De paddenstoelen schieten omhoog, ik zie ze bijna 
groeien en een paar flinke exemplaren nodigen mij 
uit om er een foto van te maken. 
De bomen zijn veel mooier dan in de zomer, dan is 
alles groen. Nu hebben ze alle kleuren en de strui-
ken niet te vergeten met hun knalrode bessen.
Ik loop een eind en neurie een liedje omdat ik die 
kleuren zie: rood geel en groen, maar de rest van 
de tekst wil niet tevoorschijn komen. Nou ja, dat 
komt ook wel weer de komende tijd. Denk ik.

L.K.

Intocht Sinterklaas, 

Alhoewel de weersvoorspelling niet al te best was, 
kon Sinterklaas toch met de boot naar Vierlingsbeek 
en Groeningen komen. 
De burgemeester en vele mensen liepen in de 
stoet mee om hem op te halen, en ook velen 
waren bij Concordia om het verjaardagsfeest met 
de Sint en zijn Pieten mee te vieren. 
Van te voren hebben zo'n 150 kinderen in de gym-
zaal van de school hun best gedaan bij de pieten-
sport! Superleuk! Door korfbalvereniging DES was 
een parcours uitgezet dat de kinderen konden vol-
gen en waarmee ze een ballon en een zakje peper-

Sinterklaas
in Vierlingsbeek

noten konden verdienen. De jeugdteams van DES 
waren hierbij om de kinderen te begeleiden, waar-
voor onze dank aan deze meiden! 
De presentatie bij dit alles werd ook dit jaar weer 
goed verzorgd door Rik Geurts en Rianne Jans.  
 
In de middag gingen Sint en de Pieten naar de 
Zandpoort in Groeningen om met de Groeningse 
kinderen zijn feestje te vieren, dit alles onder de 
goede leiding van Monique Drost. Ook hier heeft 
de Sint het erg naar zijn zin gehad. 
 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken die ons gehol-
pen hebben op 15 november tijdens de intocht, de 
mensen van Vierlingsbeek  en Groeningen voor 
hun vrijwillige bijdrage tijdens de collecte, korfbal-
vereniging DES voor het organiseren van de pieten-
sport, onze sponsoren en alle mensen die op ons 
hebben gestemd tijdens de Rabobank sponsorac-
tie. 
 
Namens het Sinterklaascomite, 
Ellen de Haas

Een  bijzondere verjaardag
2 november jl werd ons erelid Giel van den Broek 
103 jaar. Het is ieder jaar heel bijzonder om hem te 
mogen feliciteren met zijn verjaardag. Giel geniet 
er steeds weer van als hij door de KBO wordt be-
zocht en wij als KBO vonden het een hele eer dat 
wij een lid in ons midden hebben dat deze hoge 
leeftijd heeft mogen bereiken. Op de foto feliciteert 
voorzitter Jan Spee hem met een boeket bloemen. 

Sinterklaasmiddag
Vrijdag 27 november vieren we het feest van 
Sinterklaas in gemeenschapshuis Joffershof. 
We beginnen om 13.30 uur en het feest duurt tot  
± 16.00 uur. Wij wensen iedereen een fijne en 
gezellig middag toe.

Vierlingsbeek/Groeningen
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Samen eten        
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 2 december om 17.00 uur bij 
“De Vier Linden” in Vierlingsbeek.

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, 
rummikub spelen of sjoelen in gemeenschapshuis 
Joffershof. Ook voor een kopje koffie bent u van 
harte welkom van 14.00  tot 16.00 uur.

Alleengaanden
Zondag 6 december is er weer een bijeenkomst 
voor alleengaanden in het Joffershof. 
U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 4 en 18 december Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof                                       Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof                                       Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur         Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur 
in het Joffershof                                   Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 
14.00 - 16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur in 
het Joffershof                                       Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur                                              Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof   Info 632028

Seniorenbios
Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvol-
gende film op dinsdag 15 december
2015 om 15.45 uur met de film: “MY OLD LADY”.
Het verhaal: Mathias Gold, een berooide New 
Yorkse schrijver, erft van zijn vader een waardevol 
appartement in Parijs. Hij reist direct naar de 
Franse hoofdstad met het doel dit te verkopen. 
Daar ontdekt hij echter dat een oude dame, 
Mathilde, met haar dochter Chloé in het apparte-
ment woont. Een Franse wet schrijft voor dat hij het 
huis pas mag verkopen na Mathilde’s overlijden. 
En dit is niet de enige verrassing voor Mathias, die 
tot de ontdekking komt dat hij zijn vader nauwelijks 
heeft gekend. Kevin Kline, Maggie Smith en Kristin 
Scott Thomas spelen de hoofdrollen in My Old 
Lady. 

Dit humoristisch en ontroerend drama is het speel-
filmdebuut van regisseur Israel Horovitz en de ver-
filming van zijn bekroonde toneelstuk Très chère 
Mathilde. 
 
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt 
een gereduceerd tarief (€ 6,80 i.p.v. € 9,40). 
Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); 
telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 
of via internet www.cinetwins.nl). 
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 
6581 AC Malden.

Decembermaand bij 
LekkerBèks

LekkerBèks heeft heel wat in 
petto in haar favoriete maand. 

Een feestje van boodschappen doen, heerlijk hak-
ken, kneden, snijden, in pannen roeren en de 
oven overuren laten draaien. Zonder stress want 
daar doen we niet aan. 

5 december is de Sint weer op bezoek bij onze kin-
deren. Geen zin of tijd om die dag te koken? Bij 
LekkerBèks op bestelling een goed gevulde maal-
tijdsoep met versgebakken brood of een schotel 
hachee, jammie!

13 december staat LekkerBèks op de Kerstmarkt 
van de VOVG. Wil je een origineel cadeau voor de 
feestdagen: wij verkopen een culinair pakketje met 
o.a. Sinaasappel-specerijensiroop (met prosecco 
een heerlijk aperitief voor het kerstdiner) of voor bij 
de brunch appel-kaneelboter of rode relish. Genie-
ten geblazen. Ook verkopen wij tegoedbonnen en 
natuurlijk onze overheerlijke brownies.

Een relaxte Kerst? LekkerBèks heeft zowel voor de 
kerstbrunch als diner verschillende gerechten. Zo 
kun je zelf een overheerlijke maaltijd samenstellen. 
Je hoeft alleen de laatste hand aan de gerechten te 
leggen. Hiervoor ontvang je een instructiekaartje.  
De Kerst bestellijst is vanaf 1 december zowel op 
de site als in het winkeltje verkrijgbaar. 
Op 24 december kun je deze bestellingen ophalen.

31 december heeft LekkerBèks op bestelling ouder-
wetse appelbeignets. Versgebakken appelschijven 
in een bierbeslag. Heerlijke aanvulling op de oliebol.

Natuurlijk kun je ook altijd terecht voor een dagverse 
maaltijd of een catering op maat. Graag zien wij jou 
in december.

LekkerBèks Judith Rouwens, Laurentiusstraat 57 
www.Lekkerbeks.nl - info@lekkerbeks.nl 
06-14050298
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 NK MAASHEGGENVLECHTEN 2016 
Op 13 maart 2016 vindt het Nationaal 
Kampioenschap Maasheggenvlechten plaats in 
Vierlingsbeek. We zijn door de organisatie 
gevraagd om als ‘gastdorp’ de nevenactiviteiten 
van dit evenement te organiseren.   
Inmiddels zijn er diverse werkgroepen aan de slag 
om een geweldig programma naar te zetten. 
 
Vlechtteams gezocht! 
Die Gouden Hiep blijft in Vierlingsbeek of 
Groeningen!! 
Het NK Maasheggenvlechten vindt voor de 13e 
keer  plaats en wel in ons eigen Vierlingsbeek, aan 
het Klaphekken bij de Maas. Elk jaar strijden ca 40 
teams om de Gouden Hiep; voor het beste stukje 
vlechtwerk. Hiermee wordt een eeuwenoud 
vakmanschap in ere gehouden. Het was  voor 
veeboeren van vroeger de enige manier om er 
voor te zorgen dat hun vee niet "uitbrak". Ze 
kenden immers het prikkeldraad nog niet. Dat ze 
op deze manier een uniek stukje natuur creëerden 
beseffen we nu pas goed. Dorpsgenoot Marius 
Grutters is een van de grote wedijveraars voor het 
behouden van dit landschap. Hij heeft er zelfs een 
boek over geschreven. 
Dit kleinschalige weidelandschap met zijn doornige 
hagen en fraaie knotbomen willen we graag 
behouden. Het is een gebied met een grote 
verscheidenheid aan dieren en planten. Daarom 
wordt er elk jaar opnieuw gevlochten.  
Heb je als inwoner van ons dorp zin om mee te 
doen, geef je dan op. Dat kan als team (vereniging) 
maar ook als enkeling. We proberen je dan bij een 
team onder te brengen. 
Zo`n team bestaat vaak uit twee tot vier personen 
die een aantal meters heg zodanig vlechten dat 
deze stabiel blijft en een dicht vlechtwerk oplevert.  
Dit vlechten leer je van geoefende vlechters op 
speciale oefenochtenden in Oeffelt. De oefendata 
zijn de zaterdagen 12 december, 9 en 23 januari en 
27 februari. Materiaal om te snoeien en 
bescherming voor handen en ogen is aanwezig. 

 

De inschrijving voor de vlechtteams is geheel 
gratis. Voor meer informatie of opgave: 
Bel Rein Verhoeven 
0478-631723 of 06-28578247 
Of mail: reinverhoeven@gmail.com 

Tot nu hebben al drie teams uit ons dorp zich 
ingeschreven en het zou prachtig zijn als er nog 
enkele bijkomen  (ook uit Groeningen) nu het 
kampioenschap bij ons gehouden wordt. 
Team 1 met Wim Geurts, Peter Schoofs en Peter 
Stevens 
Team 2 met o.a.  Geert Verheyen 
Team 3 met Maurice Wijnhoven, Nico Maree en 
Rein Verhoeven. 
 
Entertainment  gezocht ! 
uit Vierlingsbeek/Groeningen 
We zijn met een werkgroep bezig om de 
mogelijkheden te bekijken om de nodige lokale jus 
over dit evenement te kunnen doen. 

Daarom zijn we op zoek naar groepen of 
verenigingen, personen uit Vierlingsbeek en 
Groeningen en wellicht andere buurdorpen om die 
het leuk zouden vinden om zich daar te 
presenteren en op die manier hun vereniging in de 
schijnwerpers te zetten en om extra waarde toe te 
voegen aan het Maasheggenvlechten. 

Het aantal gasten dat deze nationale activiteit 
bezoekt is ca. 10.000.   

We willen dus graag weten of jullie met het koor, 
harmonie, slagwerkgroep, muziekbandje, 
dansgroep, sportclub of individueel  etc., op die 
dag op enigerlei wijze acte de présence wil geven. 
Het zal plaatsvinden tussen ca. 11.00 en 17.00 uur. 
Dus als jullie gedurende die tijd een half of heel 
uurtje beschikbaar hebben dan gaan we met zijn 
allen ervoor zorgen dat we onze dorpen weer goed 
op de kaart gaan zetten.  

Voor meer informatie of aanmelding  voor het 
entertainmentprogramma: 
Bel: Piet Verbeeten 06-54661197. 
Of mail: pverbeeten@plusverbeeten.nl 
 

 

 

 

 

Stichting GroeVie 
Leefbaarheid Groeningen/Vierlingsbeek 
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 Met trots presenteren wij u het nieuwe 
prinsenpaar der Keieschieters!!

Prins Tonnie d’n twedde, Prinses Maike en Adjudant Vincent.

Tonnie Ebben is afgelopen zaterdag gepresenteerd als de nieuwe prins van CV De Keieschieters in 
Vierlingsbeek en Groeningen. De Groeningse Prins werd onthuld tijdens het traditionele prinsenbal bij 
Concordia. Hij zal dit seizoen worden bijgestaan door zijn Prinses Maike en Adjudant Vincent (Vervoort).

Snel internet in Vierlingsbeek en 
Groeningen

Op maandag 7 december om 19:30 is 
er een informatieavond voor glasvezel-
netwerk in de Joffershof.

Jaarlijks groeit het internetgebruik met 40%. Uit 
onafhankelijk onderzoek door TU Eindhoven blijkt 
dat de huidige netwerken van KPN en Ziggo over 
een paar jaar niet maar aan groeiende behoefte 
kunnen voldoen. Daarom is het van belang dat we 

een glasvezelnetwerk krijgen in Vierlingsbeek en 
Groeningen.

Begin 2016 zal er de campagne voor een glasve-
zelnetwerk in volle hevigheid van start gaan. Er zal 
dan concreet informatie over prijzen, details over 
de verschillende aanbieders en de verschillende 
abonnementen zijn. Om deze campagne goed te 
kunnen voeren zijn er 14 ambassadeurs / vrijwilli-
gers uit Vierlingsbeek en Groeningen nodig. 

De rode draad van de vrijwilligerstaken is buurtge-
noten voorzien van de juiste informatie. Het vari-
eert van het rondbrengen van informatiefolders in 
de buurt tot het coördineren en organiseren van 
inschrijf- en informatieavonden. Voor iedereen die 
wil dat er glasvezel in Vierlingsbeek en Groeningen 
komt, is er wel een taak. De meeste taken vragen 
éénmalig 3 tot 4 uur van uw tijd.
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Kom naar de informatieavond op 7 december in 
de Joffershof of als u al weet dat u zich in wilt 
zetten schrijf u dan in als ambassadeur via 
www.lvcnet.nl of neem contact op met:
Ton Swinkels – 06-12185568
Bram Verstegen – 06-16786466

Meer informatie is te vinden op www.lvcnet.nl

Oproep voor een Brei-club!!!

Even voorstellen: 
Mijn naam is Corry Bosch en een van mijn hobby’s
is breien, er gaat bijna geen dag voorbij dat ik de 
breipennen niet aanraak. Mijn breiwerk ligt dage-
lijks op me te wachten. Voor mij is breien een ont-
spanning, er wordt ook wel gezegd, dat breien 
yoga en chocolade voor de geest is en daar ben ik 
het helemaal mee eens. 
De kennis die ik in al die jaren heb gekregen wil ik 
graag delen met mensen die het leuk vinden om 
de breipennen op te pakken en een breiwerkje wil-
len maken.
Samen breien is erg gezellig. Terwijl je lekker werkt 
aan je breiwerk onder het genot van een kopje 
koffie of thee.
Heb je een moeilijk patroon of een of ander brei-
probleem dan kun je om hulp vragen.
Wie vindt het leuk om aan te schuiven, ook als je 
geen ervaring hebt met breien dan ben je welkom!
Hierbij wil ik de interesse peilen om een breiclubje 
op te richten.
Zelf denk ik om een keer in de twee weken twee 
uurtjes te breien in de Joffershof op de dinsdag-
avond en te starten in januari 2016.

Ben je geïnteresseerd stuur me dan een mailtje: 
corry.clermons@ziggo.nl

RABOKORFBALINSTUIF

28 December 2015                                                                                            
Van 13.30 t/m 16.30 uur

7 Sprong Maashees

Een gezellige spellenmiddag voor alle  kinderen 
die op de basisschool zitten. Voor jongens en 
voor meisjes, er worden van allerlei spellen 
gedaan. Drinken en wat te snoepen wordt voor 
gezorgd, je moet je wel even opgeven!!!!! 

KOM JIJ OOK?
Vriendjes en vriendinnetjes, neefjes of nichtjes ze 
zijn allemaal van harte welkom. 
 
OPGEVEN KAN VIA DE SJORS 
SPORTIEF SITE: 
www.sjorssportief.nl
DOE HET NU!!!

Als er nog vragen zijn mail dan even naar: 
activiteitencommissiedes@hotmail.com

Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek telt 
752 handtekeningen

Beste mensen,
Het is even stil geweest rond de actie kerk. 
De actie om, middels oprichting van Stichting 
Laurentius Vierlingsbeek, de kerk en inhoud te be-
houden voor ons als bewoners van Vierlingsbeek 
en Groeningen.                           
Momenteel kunnen wij het volgende melden;
➣		Het aantal steunbetuigingen/ handtekeningen 

bedraagt  752, waarvoor onze hartelijke dank. 
Dit geeft ons de nodige moed om door te gaan 
met het plan.

➣		De Stichting zal een dezer dagen definitief een 
feit zijn, de stukken liggen bij notaris Rieff die 
dit pro deo doet!

➣		Ons plan is inmiddels (voorzichtig) positief 
 ontvangen door het parochiebestuur in 
 Sint Anthonis.

➣		Zij hebben gevraagd een nadere onderbouwing 
 van het plan aan te leveren. 
➣		De laatste katholieke eredienst was zondag 
 22 november jl. 
➣		Er vind nog een kinder-kerst-bijeenkomst 

plaats.
➣		De kerk blijft open tot 1 januari, wat daarna 
 gebeurt hangt van het wel/niet slagen van ons 

plan af. 
➣		Wij zijn de komende weken druk bezig met 
 uitwerking van het plan en hopen jullie 
 binnenkort weer nieuwe (positieve) 
 ontwikkelingen te kunnen melden. 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek io (in oprichting)
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PLUS VERBEETEN GAAT VOOR MEER ZON

Onder deze positieve kop geeft PLUS Verbeeten 
Vierlingsbeek-Overloon aan dat zij het jaar 2016 
ingaan met gebruikmaking van zonnepanelen op 
de daken van beide supermarkten. Eind dit jaar 
nog zullen namelijk de platte daken van beide 
winkels voorzien worden van hoogwaardige 
zonnepanelen. De zonnepanelen worden geleverd 
en geïnstalleerd door het bedrijf New Energy 
Systems uit Schimmert in nauwe samenwerking 
met Elektro Technisch Buro Nabuurs te Boxmeer. 
New Energy Systems is een gerenommeerd bedrijf 
dat al 8 jaar actief is in deze tak van sport. Daarbij 
zijn zij gecertificeerd met het Zonnekeur Keurmerk. 
Dit is een behoorlijk zwaar keurmerk dat maar ± 40 
bedrijven in Nederland mogen voeren.  Elektro 
Technisch Buro Nabuurs is een innovatieve instal-
lateur in de E-installatie branche en doet alle pro-
jecten m.b.t. zonnepanelen met New Energy 
Systems. 

Tevens is er met betrokken woonverhuurpartijen 
zijnde Wonen Vierlingsbeek en Van der Kroon 
Huren Overloon positief meegedacht en gewerkt 
om een en ander mogelijk te maken. 
In totaal komen er 252 en 162 zonnepanelen op de 
respectievelijke supermarkten PLUS Vierlingsbeek 
en PLUS Overloon te liggen, die uiteindelijk per 
jaar minimaal 70.000 kWh en 50.000 kWh zullen 
gaan leveren. En hier sluit de kop van dit nieuws-
artikel de spijker op de kop, want PLUS ziet van-
daar graag NOG meer zon tegemoet.

PLUS Verbeeten is een SSK supermarkt: 
Het plaatsen van zonnepanelen past geheel in het 
pallet van investeringen en werkwijzen die PLUS 
Verbeeten voor ogen staat. Juist hierdoor zijn de 
PLUS winkels te Vierlingsbeek en Overloon gecer-
tificeerd met het zogenaamde SSK keurmerk – 
Super Supermarkt Keurmerk.
Een van de speerpunten om het SSK keurmerk te 

mogen voeren is door middel van daadkrachtige 
bijdrages aan duurzaamheid, milieu en omgeving. 
Daarnaast blijft PLUS zich inspannen en onder-
scheiden op gebied van maatschappelijke betrok-
kenheid, een hoog fairtrade en biologisch gericht 
assortiment en waar mogelijk directe samenwer-
king met lokale producenten/leveranciers van 
verse producten.                                          

PLUS is groen en wordt dus nog 
groener.

Op zondag 15 november vond in Groesbeek het 
bekende Kaf van het Koren Sing & Swing Festival 
2015 plaats. Twaalf koren uit alle windstreken 
streden hier om de titel.
 
De deelnemers vormden in hun vaak buitenissige 
uitdossingen een kleurrijk geheel in de grote tuin-
zaal, waardoor de stemming er bij binnenkomst 
direct goed in zat. Voor de optredende koren was 
het dan ook soms moeilijk om het enthousiaste 
publiek goed te overstemmen, maar toen Van 
Heure Zinge aantrad gebeurde er iets wonderlijks: 
een muisstille zaal luisterde geboeid naar de per-
formance van het Vierlingsbeekse koor. Met bege-
leiding van pianist Joop Verbeeten en accordeon-
niste Marjan Geurts bracht Van Heure Zinge vijf 
liedjes ten gehore. De kracht van dit koor zit niet 
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alleen in de zang, maar vooral in de dynamiek, de 
verrassende wendingen en niet in de laatste plaats 
het enthousiasme. Dirigent Frenk van Aggelen 
weet muzikanten en koor steeds afwisselend van 
pianissomo tot forte te dirigeren en daarmee het 
publiek in vervoering te krijgen. Met name het 
nummer “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij 
raakte bij velen een gevoelige snaar. Toch bleef 
het tot het laatste moment spannend. Op de druk-
ke afterparty, waar de hele zaal swingend naar de 
finale toeleefde, kwam juryvoorzitter Wim Bakker 
aan het begin van de avond met het verlossende 
woord, nadat hij eerst alle deelnemende koren ge-
detailleerd van feedback had voorzien. Van Heure 
Zinge was de grote winnaar en het publiek stemde 
daar met een daverend applaus mee in.

Zonnebloem   

Vierlingsbeek  Groeningen
Stopt met Zon in de Schoorsteen

Wij willen iedereen die  in al die jaren
een pakje heeft gemaakt
Heel hartelijk bedanken

Bestuur en vrijwilligers  Zonnebloem
Vierlingsbeek  Groeningen

UFO-Actie 
UNICEF 
voor noodhulp

Vanaf half november tot begin januari 2016 zul-
len bij vele winkels en cafetaria’s in het Land 
van Cuijk en Maasduinen zgn. UFO’s (UNICEF 
Fondsenwervend Object) te vinden zijn. De be-
doeling is dat deze UFO’s  gevuld worden met 
uw klein- en wisselgeld om de vele kinderen in 
noodgebieden te ondersteunen.

Omdat alle kleine beetjes helpen, kunt u op deze 
manier uw bijdrage leveren aan UNICEF-hulp voor 
kinderen in noodsituaties. De beelden van onnoe-
melijk veel vluchtelingen trekken dagelijks op het 
scherm voorbij. Ouders willen een toekomst voor 
hun kinderen en UNICEF wil daarbij helpen. Laten 
we niet machteloos toekijken, maar in deze Sint- 
en Kerstperiode iets delen van wat we hebben. 
UNICEF kan de opbrengst van de UFO’s omzetten 
in gerichte hulp op het gebied van voeding, warme 
kleding en traumaverwerking. Geef kinderen weer 
kans op leven.

Concert 
‘To all pleasures’ 
Weijerkoor 
Boxmeer! 

Op zondag 29 november aanstaande om 15.00 uur 
voert het Weijerkoor uit Boxmeer een concert uit 
ter ere van Sint Cecilia met de titel ‘To all pleasures’. 
Het concert vindt plaats in de San Salvatorkerk, 
Kerkplein 4 (5441 BE) te Oeffelt. De kerk is open 
voor publiek vanaf 14.30 uur.

Het Weijerkoor gaat anthems zingen van de barok-
componisten Händel en Purcell. Lofzangen op 
koningen en hun Goddelijke roeping en odes op 
Sint Cecilia, patroonheilige van de musici. De stijl 
is extrovert en ceremonieel, de hymnes zijn heer-
lijk om te zingen, maar zeker ook om naar te luis-
teren. De rode draad, oftewel het Leitmotiv, is 
vreugde, troost en triomf. Het Weijerkoor verwacht 
daarom dat het publiek aan dit concert, zoals de 
naam al aangeeft, veel genoegen zal beleven. 

‘To all pleasures’
Dit concert dankt haar naam aan Henry Purcell. 
Hij componeerde in 1683 de ode ‘Welcome to all 
the pleasures’ ter ere van de jaarlijkse viering van 
St. Cecilia. De uitvoering van dit bijzonder originele 
werk was zo populair dat het in 1684 werd gepubli-
ceerd en er voor de uitvoering werd uitgeweken 
naar een groter pand. Behalve dit werk van Purcell 
staat ook zijn Te Deum Laudamus & Jubilate Deo 
op het programma. Dit feestelijke werk wordt nog 
steeds jaarlijks uitgevoerd in de St. Paul’s Cathe-
dral in Londen.  

Behalve werken van Purcell komen ook muziek-
stukken van Händel aan bod. Deze componeerde 
voor de kroning van koning George II en zijn vrouw 
Carolina von Ansbach in 1727 vier kroningsan-
thems. Twee van deze delen staan op het pro-
gramma en vertolken op meesterlijke wijze de 
ceremoniële pracht en praal die bij zo’n gebeurte-
nis van toepassing is.

Uitvoering
De solopartijen bij het concert worden gezongen 
door Stefanie Janssen (sopraan), David Cohen 
(counter-tenor), Sander de Jong (tenor) en Joris 
van Baar (bariton). 
Het Weijerkoor wordt bij dit concert instrumentaal 
begeleid door het Holland Symfonie orkest en 
organist Dirk Luijmes. Het concert staat onder 
leiding van dirigent José Doodkorte.

Informatie en verkoop
Toegangskaarten kosten € 18,- 
(€ 10,- voor jongeren tot 18 jaar), inclusief 
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Vraag van de maand 

Het Sociaal Raadsliedenbureau (beter bekend 
als het Advies- en Informatiepunt) in Boxmeer 
is een voorpost voor de vele instellingen die in 
Boxmeer en omgeving werkzaam zijn op het 
gebied van uitkeringen, wonen, zorg en welzijn. 
Iedereen die informatie of advies wil en niet 
weet waar hij hiervoor naartoe kan, kan bij ons 
aankloppen. In deze rubriek wordt elke maand 
een vraag gepubliceerd die aan het Advies- en 
Informatiepunt is gesteld. De informatie is 
algemeen. Er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend.

Vraag: ik betaal kinderalimentatie aan mijn 
vrouw. Zij krijgt vanaf dit jaar meer kindgebon-
den budget. Mag ik de hoogte van de 
kinderalimentatie nu verlagen?
 
Antwoord: 
Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindrege-
lingen in werking getreden. Bij deze wet zijn de 
regelingen m.b.t. de bijdrage van de overheid in de 
kosten van verzorging en opvoeding van kinderen 
herzien. Nieuw is dat er een alleenstaande ouder-
kop op het kindgebonden budget is gekomen. 
Deze alleenstaande ouderkop vervangt de voor-
heen bestaande alleenstaande oudertoeslag en 
alleenstaande ouderkorting.

Bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimen-
tatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind. 
Lange tijd was onduidelijk of dit extra bedrag in de 
vorm van de alleenstaande ouderkop de behoefte 
van het kind verlaagt. Als dat het geval is, zou dit 
er toe kunnen leiden dat een alimentatieplichtige 
minder hoeft te betalen.

De Hoge Raad heeft hierover onlangs de volgende 
uitspraak gedaan. Zij heeft beslist dat bij de bere-
kening van kinderalimentatie wel rekening moet 
worden gehouden met de ontvangst van het kind-
gebonden budget, maar alleen bij de vaststelling 
van de inkomsten van de alleenstaande ouder die 
het kind verzorgt. Er verandert dus niets aan de 
behoefte van het kind. 

Meer weten:
Kom dan naar het inloopspreekuur op maandag 
t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in 
Cultureel Centrum de Weijer te Boxmeer. 
Of bel voor een afspraak (tel. 0485-576763). 

vrijdag 27 november > SOOS NIX
Gryphus wordt SOOS NIX. Althans op vrijdag 30 
oktober. Een speciale avond voor jeugd in de leef-
tijd van 13 tot en met 17 jaar. SOOS NIX. Niet dat 
er niets te doen is. Lekker chillen met je vriend(inn)
en. Lekker je eigen muziek draaien. Lekker gamen 
op een grootbeeldscherm. Lekker… ja, wat eigen-
lijk niet. Geen alcohol, dat niet, maar voor de rest 
kan er veel. Kom dus vooral eens kijken in SOOS 
NIX. Voor de entree hoef je het niet te laten want 
die is gratis. En ook helemaal gratis, de klap op de 
vuurpijl: de heerlijke Hardcore Happiness van DJ 
Peerke!
aanvang: 21.00 uur > entree: gratis

zaterdag 28 november > concert > 
BEUKFEEST: FACELIFTER + DIVINE 
SINS + EXTREMITIES
Extremities, een groove metalband uit de omge-
ving van Eindhoven. Dit vijftal is afkomstig van de 
Metal Factory waar ze begeleid worden door er-
varen muzikanten. In april van dit jaar kwam de 
single The Human Conundrum uit en ze zijn be-
zig met hun debuutalbum. Extremities brengt een 
mengeling van progressieve metal, een goede 
sfeer en een goed potje gevoel. 

Divine Sins speelt moderne extreme metal. De 
band combineert verschillende stijlen binnen de 
death metal. De nieuwe plaat Akuma is een knaller 
van jewelste en zeer goed ontvangen in de metal-
wereld. De band heeft hun sound geperfectio-
neerd en helemaal eigen gemaakt. Bereid je voor 
op een show die vol zit met energie en enthousias-
me. Voor de fans van het harde werk een must om 
live uit te checken!

Facelifter is een bruut metalcollectief uit Eindho-
ven, bestaande uit studenten van de Metal Fac-

programmaboekje en consumptie. De kaarten zijn 
verkrijgbaar via leden van het Weijerkoor en via de 
bestelknop op de website (www.weijerkoor.nl). 
De kerk in Oeffelt is open vanaf 14.30 uur. Ingang 
via de zijdeuren achter in de kerk. Volgt u s.v.p. de 
pijltjes voor de entreekaartjes.
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tory. Begin 2014 besloten de bandleden “extreme 
metal” te maken en kwam direct de single Breed 
Of Judgement uit. Ondanks de jonge leeftijd van 
de band heeft Facelifter al diverse voorprogram-
ma’s mogen verzorgen voor onder andere Suicide 
Silence, Benighte en Thy Art Is Murder. Als je na 
de vorige twee bands nog steeds niet wakker was, 
dan zorgt Facelifter er wel voor dat je dat meteen 
wordt!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 euro > reserveren: 
www.gryphus.nl

vrijdag 11 december > cabaret > MAX 
VAN DEN BURG > AMOK
Welkom bij Max van den Burg; de pretentielo-
ze entertainer, de komiek, de innemende verha-
lenverteller, de zanger, de gitarist, de danser, de 
imitator, de absolute topperformer. Al zijn kanten 
komen aan bod in zijn derde avondvullende show 
Amok; een veelzijdig theatraal en muzikaal een-
mansspektakel dat u een heerlijk avondje no-non-
sense cabaret gaat bezorgen.

De Brabantse ruwe bolster blanke pit Max dendert 
niets- en niemand ontziend over het podium. In 
deze dynamische one man show neemt hij u mee 
in zijn wereld die ook de uwe is; vol slechte sin-
ger-songwriters, realitysterren en B-artiesten die 
u de maat willen nemen. Tijd om eens goed op te 
treden, laat dat maar aan de showman Max over! 
Humoristisch, muzikaal, theatraal, maar bovenal: 
100% Max!

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reserve-
ren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > 
win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

In petto
➣	zaterdag 26 december > wandelclub > 
 KERSTWANDELING
➣	zaterdag 26 december > concert > 
 BJ BAARTMANS KERSTSPECIAL #
➣	zondag 27 december > talkshow > 
 UUT UT KÖPKE VAN JEU

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zet fou ten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

Fons Peltenburg

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

☞ adverteren
doet ver ko pen

Afslanken? Blijvend op gewicht? 
Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een 
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief 
complete lichaams- en voedingsanalyse). 

Johan en Rachel Jansen 
www.samenengezond.nl 
mobiel: 06-24287219 

Op 28 en 29 november 2015 houden wij 
een uitgebreide verkoopexpositie van 
raamdecoraties en glaskunstvoorwerpen 
in onze showroom. 

Deze expositie zal deels in het teken 
van Kerst staan.

Openingstijden:
Zaterdag: 09.00 uur tot 17.00 uur
Zondag: 11.00 uur tot 17.00 uur

Atelier Estrella
Grotestraat 95

5821AC Vierlingsbeek

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589
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Warme Bakker Degen
Reclame: 30 november t/m 5 december
	 ●  3/4 Pepernotenvlaai €8,40
	 ●  Krentenman €2,20
	 ●  RB amandelstaaf €3,65
Reclame: 7 t/m 12 december
	 ●  Cappuccinovlaai €10,35
	 ●  Zonnebrood €2,30
	 ●  4 Winterbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

 
- Picea omorika
- Picea abies
- Picea glauca
- Abies nordmanniana
- Abies koreana

- Alle maten met kluit of pot.

Gebr. Janssen, Grotestraat 33, V´beek
Het adres voor uw KERSTBOOM, ook op ZONDAG !

Eigen teelt kerstbomen! 
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Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5  Vierlingsbeek 0478-632232

Stevensbeekseweg 3a  |  Sint Anthonis  |  T:   0485 384719  |  E:   info@ikgavoorvers.nl

De lekkerste groente en 

heerlijk fruit voor de beste prijs!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Bestel ook online via onze website!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur 

met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!  

 

 
 

Voor alles op fietsgebied, 
sportief of creatief,  
bij ons bent u aan  
het juiste adres. 

 
 

Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
Grotestraat 79a 

 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85 

 
e-mail: info@fransthijs.nl  

            website: www.fransthijs.nl 
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BIJ ONS EEN GRATIS 
ACCU CHECK
W W W . A U T O K U S T E R S . N L

AUTO 

BEDRIJF

KUSTERS
GROENINGEN   OVERLOON   VIERLINGSBEEK

0478 631 252  0478 641 312 0478 631 901


